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Zapraszamy
do
lektury
październikowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”.
Rok 2018 obfituje w bieszczadzkich
organizacjach
pozarządowych
w różnorodne projekty i inicjatywy.
O kilku z nich będą Paostwo mieli
okazję
poczytad
w
naszym
biuletynie.
Tradycyjnie
już
zapraszamy
do
nadsyłania
materiałów
o wydarzeniach, które dzieją się
w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Dzieo Edukacji Narodowej w Polanie
Dnia 15 października 2018 uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej
w Polanie uczcili uroczystą akademią Dzieo Edukacji Narodowej. Jest to szczególny dzieo, w którym podkreśla
się wiodącą rolę nauczyciela zarówno w procesie nauczania, jak również w kształtowaniu osobowości młodego
człowieka. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły i sympatycy szkoły oraz
zaproszony gośd: starosta bieszczadzki - Marek Andruch.
Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia dyrektora szkoły p. Andrzeja Majewskiego, który
podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz naszej szkoły. Następnie głos zabrał starosta p. Marek
Andruch, który zapewniał o pomocy w sprawach dotyczących finansowania szkoły. W Bieszczadach ma powstad
Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kultury i Przyrody. Są już na nie przeznaczone pieniądze z programu PolskaSłowacja. Polana jest też ujęta w tym programie, który ma byd wkrótce ogłoszony. Zaangażuje on szkołę, parafię
I mieszkaoców. Po zakooczeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie klas: V i VII zaprezentowali swój

program artystyczny. Nie zabrakło pięknych piosenek i humorystycznych scenek z życia nauczyciela

Corsoft Edukacja
informuje o możliwościach
rozbudowy oprogramowania
dla Fundacji i Stowarzyszeo.
Oto nasza propozycja:
1, Nowe pakiety biurowe Microsoft
Office 2019 dla non-profit.
2, Programy zabezpieczające
antywirusowe.
3, Pakiety programów graficznych i
projektowych Adobe i Corel z rabatem.
W przypadku zainteresowania można
pobrad folder informacyjny dostępny
na stronie.
lub wysład odpowiedź zwrotną o treści
"TAK".
W przypadku pytao odnośnie
dowolnego oprogramowania zapraszam
do kontaktu, mailem
licencje@corsoft.pl , telefonicznie pod
nr.22 769 76 15, 510 037 762 oraz na
stronie internetowej.

Następnie odbyła się kolejna częśd uroczystości, czyli ślubowanie
i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów. Ta częśd była niezwykle
emocjonująca dla dwójki naszych dzielnych uczniów: Mai
Szczepanek i Piotra Wiercioskiego, którzy z ogromnym przejęciem
złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali włączeni do społeczności
szkolnej. Na zakooczenie uczniowie wyśpiewali swoim
nauczycielom gromkie Sto lat, a następnie wręczyli drobne
upominki.
Autor tekstu i zdjęd: Krystyna Pisarska
.

Pozdrawiam.
Corsoft Edukacja
Specjalista ds.rozwoju edukacji.
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
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04-727 Warszawa
Nip. 9521760511, Regon 141347243
tel/fax 22 7697615 mob.510 037 762

Robotyka pod lupą
W dniu 10 X 2018 ustrzycka hala sportowa wypełniła się po brzegi przedszkolakami oraz uczniami
bieszczadzkich szkół wiejskich i miejskich, podstawowych i średnich wraz z opiekunami. Wszystkich przyciągnęła
impreza edukacyjna – „Dzieo z robotyką”. Organizatorem tej inicjatywy było Stowarzyszenie Copernicus
w Ustrzykach Dolnych oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika. Przedsięwzięcie zostało przygotowane
w ramach projektu pt. „Mobilna robotyka pod lupą” z programu „Działaj Lokalnie”, Polsko Amerykaoskiej
Fundacji Wolności i Fundacji Bieszczadzkiej- Ośrodka działaj Lokalnie. Celem wydarzenia była promocja wiedzy
i umiejętności z programowania i robotyki. Pokazy zostały otwarte przez panią dyrektor Krystynę Jasioską, która
powitała przybyłych gości – wicekuratora oświaty w Rzeszowie Pana Stanisława Fundakowskiego, burmistrza
Ustrzyk Dolnych – Pana Bartosza Romowicza, Panią Lucynę Sobaoską z Fundacji Bieszczadzkiej, Pana Romana
Klarę z krośnieoskiego oddziału PCEN, Pana Łukasza Szubę – prezesa Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i Panią
Agnieszkę Zydroo – dziennikarkę i bizneswoman.
Stanowiska robotyczne prezentowali: Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina
Lotnicza, Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, Szkoła
Podstawowa Nr 1. Instruktorami byli uczniowie tych szkół – wolontariusze, którzy pokazywali, jak działają
roboty oraz uczyli programowania przy wykorzystaniu zestawów do robotyki, m.in mBot, Lego WeDo, Lego
Mindstorms, Sphero Robot, CyberRobot, Ozoboty. Podczas pokazów angażowali kolegów do podejmowania
samodzielnych zadao.
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Zaproszenie do II-giej
edycji Kiermaszu
„ETNOINSPIRACJE”
Kiermasz odbędzie się 09 grudnia, w
Niedzielę w Muzeum Etnograficznym
w Rzeszowie, Rynek 6.
Ideą Kiermaszu, oprócz sprzedaży, jest
promowanie piękna, oryginalności i
dobrej
jakości
w
rzemiośle
artystycznym.
Celem Kiermaszu organizowanego już
po raz drugi na terenie rzeszowskiego
Muzeum
Etnograficznego
jest
pokazanie
najlepszych
twórców
naszego regionu, a także stworzenie
miejsca w centrum Rzeszowa, które
jakością
prezentowanych
przedmiotów przyciągnie miłośników
rzeczy ładnych oraz umocni pozycję
dobrych Wystawców. Przestrzeo
wystawiennicza
mieści
się
w kamienicy Muzeum, Rynek 6, obok
Ratusza. Chod jest to przestrzeo dosyd
kameralna, obejmuje znaczną częśd
parteru. W tym dniu wstęp do
Muzeum i na Kiermasz będzie
bezpłatny, co dodatkowo przyciągnie
zwiedzających. Goście będą mogli
odwiedzid i Kiermasz i wystawę
czasową na parterze i wystawę stałą
pt. „Na co dzieo i od święta” na I
piętrze.

Robotyka pod lupą.cd..

Muzeum Etnograficzne Rynek 6
w Rzeszowie to kamienica z klimatem,
prestiżem adresu i przede wszystkim
bardzo dogodną lokalizacją dla
odwiedzających. Ponieważ Kiermasz
jest zatytułowany „ETNOINSPIRACJE”
prosimy o wystawienie przedmiotów,
które nawiązują do motywów etno
ludowych, bądź przyrodniczych,
z surowców w przewadze
naturalnych, o tematyce pasującej do
zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia oraz na prezenty pod
choinkę. Zależy nam także, aby
ekspozycje były dobrze
zakomponowane, ważny jest dobór
kolorystyczny i tematyczny,
wywołujący u odbiorcy poczucie
harmonii.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w Kiermaszu
„ETNOINSPIRACJE”.
Na wszelkie zapytania odpowiem
mailem: monika.art@home.pl
lub telefonicznie: 505 974 000

W czasie czterech godzin pokazy robotyczne obejrzało ok.
1000 uczestników. Mamy nadzieję, że wzbogaciliśmy
doświadczenie młodszych i starszych gości w zakresie
programowania, robotyki i stosowania nowoczesnych
technologii
oraz
utrwaliliśmy
przekonanie,
że
programowanie jest wiodącym zagadnieniem współczesnej
edukacji.
Autor tekstu i zdjęć: koordynator projektu Lucyna Lupa

Monika Beszterda Koordynator
Kiermaszu
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Tam była Polska i tu Polska- relacja z wyjazdu na Ukrainę 1-2.10.2018
Żeby opowiedzied o projekcie „ Tam była Polska i tu Polska” należy wrócid pamięcią do projektu „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców Bieszczad oczami
młodych dziennikarzy obywatelskich” realizowanego w 2017 r. przez grupę młodzieży gimnazjalnej z Ustrzyk i okolic, Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet
Ludowy i partnera-Fundację Bieszczadzką.
Projekt był szansą dla młodych ludzi na poznanie niełatwej historii swoich przodków, przesiedlonych w Bieszczady w ramach Akcji HT-51 ale również okazją do
zdobycia inspiracji i nowych kompetencji przydatnych do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Efektem projektu obok nowych kompetencji
młodych ludzi zdobytych podczas warsztatów dziennikarskich było też 12 wywiadów z przesiedleocami z Akcji H-T i 12 reportaży z przeprowadzonych wywiadów.
Wywiady te stanowiły treśd wydanej w projekcie publikacji pt. „Polski „Dziki Zachód” – historie mieszkaoców Bieszczad. Przesiedleocy w ramach Akcji H-T”
Wartością dodaną projektu był jednodniowy wyjazd młodzieży i przesiedlonych na Grzędę Sokalską. Wyjazd był ogromnym przeżyciem dla młodzieży a jeszcze
większym dla samych przesiedlonych. Niektórzy z nich po raz pierwszy wrócili w rodzinne strony swoich rodziców, niektórzy tak jak pan Marian Bielaoski wrócili
tam po raz któryś i mogli służyd nam za wspaniałych przewodników. Ten jednodniowy listopadowy wyjazd z 2017 r zaowocował deklaracją, że podobne wydarzenie
należy powtórzyd i zorganizowad wyjazd co najmniej dwudniowy. Okazją do spełnienia obietnicy danej przesiedlonym stał się program FIO realizowany przez
Fundację Bieszczadzką. Maleoki projekt w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych pozwolił na organizację dwudniowej wycieczki do Uhnowa, Sokala, Bełza i
Krystynopola. Udział wzięło w niej 29 osób, bezpośrednich uczestników przesiedleo lub ich potomków.
1 października 2018r bardzo wczesnym rankiem wyruszyliśmy z Ustrzyk Dolnych w kierunku przejścia
granicznego z Ukrainą w Krościenku . Byliśmy jedynym autokarem na granicy, więc po wyjątkowo krótkiej
odprawie mogliśmy pojechad
w
kierunku Uhnowa, który był pierwszym celem naszej wycieczki.
Po drodze do Uhnowa zatrzymaliśmy się w Żułkwi,
założonej w 1597 przez hetmana polnego
koronnego Stanisława Żółkiewskiego. To małe miasteczko zauroczyło nas pięknym, odrestaurowanym rynkiem
otoczonym dawniej przez mury obronne z czterema bramami -jedna z bram – Zwierzyniecka i częśd murów
zachowały się do dziś. Im bardziej zbliżaliśmy się do Uhnowa, tym gorszy był stan dróg. Droga bezpośrednio przed
Uhnowem wyglądała tragicznie, podobnie wyglądały uliczki w samym Uhnowie. To położone nad Sołokiją
i zaledwie 3 km od granicy z Polską, najmniejsze obecnie miasto Ukrainy sprawia bardzo przygnębiające wrażenie.
Dawne budowle niszczeją a przykładem jest Katolicki Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
(obronny) z 1695, który obecnie chyli się ku całkowitej ruinie. Kolejnym punktem wycieczki był Bełz. Zwiedziliśmy
rynek i jego okolice, kościół na Zameczku. Na cmentarzu uczestnicy wyjazdu pochodzący z Bełza odszukali groby
swoich bliskich i zapalili znicze. Jeszcze tego samego dnia przejechaliśmy do Krystynopola, gdzie zwiedziliśmy polski
cmentarz z odrestaurowaną kaplicą rodziny Wiśniewskich oraz Cerkiew św. Włodzimierza, cerkiew i klasztor oo.
bazylianów z XVIII wieku, obecnie cerkiew św. Jura. Ważnym punktem tego dnia było spotkanie z nauczycielami i
uczniami polskiej szkoły w Krystynopolu. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy do Sokala, gdzie mieliśmy
zaplanowaną kolację i nocleg.
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Tam była Polska i tu Polska- relacja z wyjazdu na Ukrainę 1-2.10.2018 cd..
Sokal wzmiankowano już w XV w. Nad miastem góruje ufortyfikowany dawny kościół i klasztor bernardynów z XVII w., którego nie udało się zdobyd nawet
Chmielnickiemu. To właśnie stąd pochodzi cudowny obraz Matki Bożej Sokalskiej, obecnie znajdujący się w Hrubieszowie. Natomiast przy deptaku stoi
imponująca i odnowiona cerkiew z XVI w. Dziś Sokal prezentuje się dobrze, zdecydowanie najlepiej ze wszystkich odwiedzanych podczas tej wycieczki miasteczek.
Sprawne zwiedzanie i samodyscyplina uczestników wycieczki spowodowały, że mogliśmy jeszcze sporo czasu spędzid we Lwowie. Tutaj najważniejszym punktem
był cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Wspaniały przewodnik przybliżył nam historię nagrobków wielu znanych Polaków, których prochy
spoczęły na Łyczakowie i historię Cmentarza Orląt Lwowskich na którym Znajdują się mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w
latach 1918–1920. Potem jeszcze krótki spacer po Rynku Starego Miasta we Lwowie, obiad i wracamy do Polski. Zanim jednak przekroczyliśmy granicę, mieliśmy
okazję wspólnie wyśpiewad wszystkie znane piosenki ludowe, patriotyczne i biesiadne. Wróciliśmy też z deklaracją organizacji w grudniu br. spotkania pn. Święto
Kresowian.
„Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektusą: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżaoskiej”,
StowarzyszanieLGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeo Lokalna.”

Autor tekstu : Edyta Salnikow, autor zdjęć: Paulo Ryszard
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Piknik Rodzinny „Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ ZA PAN BRAT” w Stefkowej
Ważne linki:
Konkursy i zabawy dla dzieci, konkursy dla rodzin, wspólne grillowanie, degustacja gofrów, pokaz
i degustacja koktajli warzywnych i owocowych a w tle „promocja ekonomii Społecznej” , były atrakcjami, które
zostały przygotowane dla uczestników Pikniku Rodzinnego „Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ ZA PAN BRAT”. Piknik
został zorganizowany przez Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej w ramach projektu ” Z ekonomią Społeczną
zmieniamy Stefkową” i oprócz ciekawego spędzenia wolnego czasu miał na celu integrację mieszkaoców
Stefkowej i zapoznanie ich z ideą ekonomii społeczej.

www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacjabieszczadzka.org

Autor tekstu i zdjęd : koordynator projektu Jadwiga Fedycka
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Konkurs pn "Najpiękniejszy orzeł -godło Polski"
W Olszanicy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zatytułowany „Najpiękniejszy orzeł – godło Polski”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Olszanica. Konkurs miał na celu:
1. rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci
2. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej.
3. popularyzację wiedzy o godle jako jedynym z najważniejszych symboli paostwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych oraz
4. rozwijanie kreatywności i popularyzacja działao plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką. W plastycznych wyścigach wzięli udział uczniowie klas 0-III szkół
podstawowych w Olszanicy i Uhercach Mineralnych, którzy wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną
pomysłowością.
W skład Komisji Konkursowej weszli: Krystyna Magdziarczyk przedstawiciel Urzędu Gminy w Olszanicy i przewodniczący komisji, Aneta Rogalioska i Robert
Szubra nauczyciele plastyki ze szkół w Uhercach Mineralnych i Olszanicy oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic Dorota Krzywdzik i
Zbigniew Maziarz. Oceniający wzięli pod uwagę przedstawienie tematu przewodniego konkursu, samodzielnośd wykonania pracy, estetykę oraz pomysłowośd
uczniów.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy podczas uroczystej akademii w dniu 11 listopada 2018 r. która odbyła się
w Gminnym Domu Kultury w Olszanicy.
Inicjatywa realizowana była w ramach programu Działaj Lokalnie - projekt pn "100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę" realizowany przez
Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic.
Autor tekstu i zdjęd: koordynator projektu Dorota Krzywdzik
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